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2015. május 27. – bumm.sk, hirek.sk
A szlovák kormányhoz 2014-ben egyetlen, a kisebbségi nyelvhasználat megsértésének
gyanújára figyelmeztető bejelentés sem érkezett – állapítja meg a „ A nemzeti kisebbségek
helyzete és jogai 2014-ben“ cím alatt előterjesztett, és a kormány által szerdán elfogadott
jelentés. A nemzeti kisebbségek helyzetéről és jogairól szóló jelentés öt részből áll. Az első
a nemzeti kisebbségek jogainak védelmével kapcsolatos belföldi és nemzetközi
megállapodásokat és jogszabályokat idézi, egyúttal felsorolja az ezzel a problémakörrel
foglalkozó intézményeket is. A jelentés kitér arra is, hogy a nemzeti kisebbségek mennyire
veszik ki részüket a közügyekből. A harmadik fejezetében a kisebbségek identitásának és
kulturális tevékenységének a támogatásáról ír. A következő részben a művelődés és az
oktatás témája szerepel, végül a kisebbségi nyelvhasználattal foglalkozik.

Vezető hírek

A kormány jóváhagyta a nemzeti kisebbségek helyzetéről szóló éves jelentést

Nemzetpolitikánk fontos színtere az Európa Tanács
2015. május 27. – MTI, Magyar Hírlap, Orientpress
Az Európa Tanács (ET) fontos színtere a magyar külpolitikának és nemzetpolitikának, a
szervezet több olyan kérdéssel foglalkozik, amelyhez magyar nemzetpolitikai érdekek
fűződnek - mondta Németh Zsolt (Fidesz), az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke
szerdán Budapesten. A politikus, aki az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében a
magyar delegáció vezetője, kiemelte: a delegáció tagjai szerdán egyeztettek az
Országházban, az eseményen részt vett Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT)
elnöke is. A tanácskozáson megvitatták az elmúlt években folytatott együttműködést a
szervezettel - közölte. Németh Zsolt hangsúlyozta: a kooperáció hosszú évekre nyúlik
vissza, és kiemelkedően fontos eredménye volt az a szakmai munka, amely végül a
Kalmár-jelentésben öltött testet.

Kolozsvári többnyelvűség: Horváth Anna és Vákár István is felperes
2015. május 27. – Krónika, MTI, hirado.hu, transinex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari
Napló
Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere és Vákár István, a Kolozs megyei önkormányzat
megbízott elnöke is aláírta egy szerdai sajtótájékoztatón azt a kérelmet, amellyel a
többnyelvű városnévtáblák ügyében a polgármesteri hivatal ellen indított perhez
csatlakoztak. A Musai-Muszáj kezdeményező csoport képviselője, Bethlendi András a
sajtótájékoztatón elmondta, hogy a többnyelvű városnévtáblák ügyében több mint kétezer
kolozsvári polgár kérvényét iktatták a polgármesteri hivatalban, melyekre elutasító válasz
érkezett. Ezért az ezer per tavaszát hirdették meg. Mint elmagyarázta, azt tűzték ki célul,
hogy legalább ezer felperest állítanak a Minority Rights Egyesület mellé a kétnyelvű táblák
kihelyezéséért elindított perben.
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2015. május 27. – maszol.ro, transindex.ro
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) jövő hétre tervezett bizalmatlansági indítványa olyasmit
kér számon a kormányon, ami a parlament hatáskörébe tartozik – jelentette ki szerdán
maszol.ro-nak Kelemen Hunor röviddel a PNL társelnökeivel tartott tárgyalásai után. Az
RMDSZ elnöke elmondta: egyelőre csak „ötlet szintjén” egyeztetett Vasile Blagával és
Alina Gorghiuval a bizalmatlansági indítványról, mert a szövege csak péntekre készül el.
„Amíg nem láttuk a szöveget, csak annyit mondhatunk: nem tartjuk logikusnak olyasmi
számon kérni a kormányon, aminek megoldása a törvényhozás dolga” – jelentette ki
Kelemen.

Erdély

A bizalmatlansági indítványról tárgyalt a PNL az RMDSZ-szel

„Éppen a kormány nem tartja be a tanügyi törvényt”
2015. május 27. – maszol.ro
A kormány egész egyszerűen nem tartja be a jelenlegi törvényt sem, ráadásul kisebb
egyetemek nyomására a módosítgatásokkal káoszt hozott létre – jelentette ki a maszol.ronak adott interjúban Nagy László. A BBTE rektorhelyettesét az új tanügyi törvényről szóló
bejelentésről kérdezték.

A CEMO szerint az RMDSZ aláássa az utcanévtáblák ügyét
2015. május 27. – Erdély Ma
Nyílt levelet fogalmazott meg a marosvásárhelyi Civil Elkötelezettség Mozgalom Peti
András alpolgármesternek annak a határozattervezetnek a kapcsán, amelyet az RMDSZ
frakció készül szavazásra bocsátani a helyi tanács holnapi ülésén. A dokumentum
hangsúlyozza: a városi tanács RMDSZ-es frakciója olyan megoldást javasol a város magyar
közösségének, amely szerint a 425 utca és tér kétnyelvű utcanévtáblája helyett mindössze
30 utca és tér úgynevezett „hagyományos” neve kerülne kihelyezésre. A szervezet szerint a
határozat aláássa a valódi kétnyelvű utcanévtáblák ügyét, és a megoldás helyett
látszatmegoldást tartalmaz. A mozgalom ezt a megoldást nem fogadja el és felkéri a
marosvásárhelyi helyi tanács RMDSZ-es frakcióját, ne elégedjenek meg 30 régi utcanévvel.

Szecesszió keleti gyökerekkel
2015. május 27. – Krónika
A Kárpát-medence területén található magyar szecessziós építészeti örökséggel bíró
városok meghatározó épületeit mutatja be Sógor Csaba európai parlamenti képviselő
legújabb brüsszeli kiállítása. A Magyar szecessziós építészet Európában című kiállítást
kedden nyitották meg az Európai Parlament épületében. „A szecesszió nemzetközi napja
azokra a magyar értékekre is ráirányítja a figyelmet, melyek napjainkban hat európai
országban is fellelhetők" – mondta Sógor Csaba RMDSZ-es EP-képviselő a kiállítás
megnyitóján. Hangsúlyozta annak szimbolikus értékét, hogy ebből a hat európai országból,
öt ország képviselői – Bocskor Andrea kárpátaljai, Csáky Pál és Nagy József felvidéki,
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2015. május 27. – Dr. Simor Miklós – Magyar Nemzet
A csíksomlyói nyeregben a szentmisére hívó harang mellett gondoskodtak a székelyek
további harangkongatási okról. Méltatlanul keveset beszélt róla az anyaországi média, de
Székelyudvarhely megnyerte a férfikézilabda-Challenge-kupát. A meccsen minden
magyarul történt. Egy külhoni bajnokság külhoni csapata nemzetközi mérkőzésen
Budapesttől 650, a határtól 350 km-re magyarul folyt. Bár a város olyan messze van
Budapesttől, mint Trieszt, ennek ellenére, Románia „közepén” még mindig dübörög a
magyar szó. Húsz év óta folyamatosan beszélünk itthon is, az elszakított területeken is az
autonómiáról. Történnek fontos gesztusok, mint a magyar igazolvány, a magyar
állampolgárság bővítése, de az autonómia kiharcolása ügyében a nemzeti politika
vesztésre áll.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. május 28-i számában olvasható)

Hasonló helyzetben a külhoni magyar közösségek oktatásügye - a cél a közös
stratégia
2015. május 27. – Felvidék Ma, hirek.sk
„Magyar nyelvű oktatás a Kárpát-medencében – a jövő dilemmái“ címmel rendezett
szakmai konferenciát a magyarországi Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével közösen május 27-én Komáromban. A
tanácskozás célja a gondok felvázolása, és az együttgondolkodás volt, emellett azonban
megfogalmazódott egy Kárpát-medencei szintű oktatásügyi stratégia kialakításának a
szándéka is. A határon túli szervezetek azt szeretnék, ha négy területen kapnának
támogatást az OFI-tól. Ezek a tankönyvfejlesztés, a pedagógusok továbbképzése, a
mérésértékelési tapasztalatok összegezése, valamint a szakmai kapcsolatok koordinálása.

Erdély

Góllal az autonómiáért

Felvidék

Szájer József magyarországi, illetve Deli Andor vajdasági származású EP-képviselő, és ő
maga – jelen voltak ezen az eseményen.

Híd: a kisebbségi jelentés semmitmondó és félrevezető
2015. május 27. – bumm.sk, Új Szó
A kormány szerdán jóváhagyta a kisebbségügyi kormánybiztos hivatalának jelentését,
mely az itt élő nemzeti kisebbségek helyzetét értékeli. A Híd értékelése szerint az
elfogadott jelentés nem előremutató, és nem segíti elő a kisebbségi jogok érvényesülését. A
jelentés nem tesz javaslatokat arra, hogy lehetne javítani a kisebbségek helyzetén és
jogállásán. A Híd szerint nyilvánvaló a jelentésből, hogy a Kormányhivatal az elmúlt évben
semmiféle aktív lépést nem tett például annak érdekében, hogy szakmai és módszertani
segítséget nyújtson a kisebbségi nyelvhasználati törvény gyakorlati érvényesítéséhez.
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Segélycsomagok a terrorellenes műveletben részt vevő beregszásziak
családjainak
2015. május 27. – Kárpátalja Ma
Segélycsomagokat kaptak Magyarországról a terrorellenes művelet családos, rászoruló
beregszászi résztvevői május 27-én. A jótékonysági akció a magyarországi Külgazdasági és
Külügyminisztérium, a kijevi magyar nagykövetség, valamint a Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet támogatásával valósulhatott meg. Ennek keretében összesen 201
kárpátaljai család kapott támogatást. Az eseményen jelen volt Magyarország Beregszászi
Konzulátusának képviseletében Gyurin Miklós konzul, a segélyszervezet munkatársai,
illetve Jaroszlava Fedur, a polgármesteri hivatal ATO-résztvevők ügyeivel foglalkozó
konzultánsa.

Vajdaság

2015. május 27. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Hét Nap, Vajdasági RTV
Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke az MNT alapszabályának 23. szakasza
alapján a mai nappal kinevezte a Magyar Nemzeti Tanács Felsőoktatási, Kulturálisművészeti, valamint Közművelődési, oktatási-civil és általános civil területi konzultációs
testületeit, amelyek tagjai állami egyetemi karok tanárai, valamint kiemelkedő egyéni
teljesítményű, illetve meghatározó jelentőségű, véleményformáló vajdasági magyar
alkotók, szakemberek. Az elkövetkező időszakban a velük való szakmai párbeszéd és
konzultációsorozat eredményeképpen alakulnak majd ki azok az elvi álláspontok, amelyek
a Magyar Nemzeti Tanács munkáját meghatározzák és segítik beleértve a cselekvési
terveket és a stratégiák felülvizsgálását is.

Kárpátalja

Az MNT elnöke kinevezte a konzultációs testületeket

Közigazgatási reform és önkormányzati választás
2015. május 27. – Kárpátalja, Kárpátinfo
Május 23-án, Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola épületének
Esztergom termében tartotta meg soros választmányi ülését a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség, amelyen az ukrajnai közigazgatási reform, az októberben esedékes
önkormányzati választások, és a magyarországi segélyprogram megvitatása szerepelt
napirenden, továbbá megválasztották a KMKSZ új kulturális titkárát. Szó volt még a
Szövetség tervezett rendezvényeiről is, végül a Választmány nyilatkozatot fogadott el. Dr.
Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának képviselője
beszámolójában rámutatott: „A kárpátaljai magyarság történetének egyik legnehezebb
szakaszát éli meg. Ahhoz pedig, hogy mint közösség megmaradjunk, meg kell tartanunk
kollektív jogainkat.”
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2015. május 27. – Kárpátalja, Kárpátinfo
2015. május 23-án tartotta közgyűlését a vidékünk magyarlakta településeinek
polgármestereit tömörítő, januárban újjáalakult Kárpátaljai Határ Menti Önkormányzatok
Társulása (KHÖT). Beregszászban, a Rákóczi-főiskolán megtartott fórum legfontosabb
témája a tervezett közigazgatási reform és az anyaországi önkormányzati támogatások
kérdése volt. Dr. Brenzovics László parlamenti képviselő, a KMKSZ elnöke
köszöntőbeszédében arra szólította fel a polgármestereket, hogy ha a közhangulat és más
nehézségek ellenére mégis lesz közigazgatási reform Ukrajnában, akkor legyen mindenki
által felvállalt, közös álláspontjuk a magyarok által lakott településeknek, amelyet majd
közösen tudnak prezentálni a hatalom és a választók felé.

Kárpátalja

Magyar többségű járást szeretnének a polgármesterek

Kárpátaljaiak Strasbourgban
2015. május 27. – Kárpátalja, Kárpátinfo
Bocskor Andreának, Kárpátalja európai parlamenti képviselőjének köszönhetően
negyvenkét kárpátaljai juthatott el kilenc Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fiatallal együtt a
franciaországi Strasbourgba, az Európai Parlament székhelyére, ahol ismerkedhettek az
Európai Parlament munkájával, valamint a nyugat-európai viszonyokkal. Az Európai
Parlament épületében Láng Péter, az Európai Parlament Látogatói és Szeminárium
Osztályának magyar vezetője tartott előadást a csoportnak, bemutatva az EP kialakulását
és működését, majd Bocskor Andrea képviselő beszélt az EP-ben végzett munkájáról, azon
belül a Kulturális és Oktatási Bizottságban, illetve az EU–Ukrajna Parlamenti
Együttműködési Bizottságban folytatott tevékenységéről.

A Magyar Állami Népi Együttes Kárpátalján
2015. május 27. – MTI, Kárpátalja
Kárpátalján, Ukrajnában turnézik a Magyar Állami Népi Együttes, a fellépések bevételét a
kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus belső menekültjeinek támogatására fordítják. Az
együttes két turnén – május 25. és június 2., valamint június 21. és 27. között –
Kárpátalján és Nyugat-Ukrajna területén, valamint Kijevben mutatja be Megidézett
Kárpátalja – Hágókon innen és túl című műsorát.

Jótékonysági nap és gálahangverseny Kárpátaljáért a Pesti Vigadóban
2015. május 27. – MTI, Kárpátalja
Kulturális programmal egybekötött jótékonysági adománygyűjtést szervez a kárpátaljai
magyarság megsegítésére június 7-én a Pesti Vigadóban a Magyar Művészeti Akadémia
(MMA). A látogatók a Pesti Vigadóban és a Műcsarnokban kihelyezett urnákban
helyezhetik el adományaikat, amelyek teljes összege a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért
Alapítványhoz kerül és a kárpátaljai magyarság megsegítését szolgálja - közölte az MMA
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Minden kétnyelvű iskolában indulhat a párhuzamos nyelvoktatás
2015. május 27. - Népújság
A Szlovén Köztársaság Általános Oktatási Szaktanácsa május 21-i ülésén jóváhagyta a
párhuzamos magyar–szlovén nyelvoktatási programot a muravidéki kétnyelvű általános
iskolákban és egyben határozatba foglalva kötelezte az Oktatási Minisztériumot, tegyen
meg minden szükséges lépést a program kivitelezéséhez a 2015/2016-os tanévvel. A
szaktanácsi döntés azt jelenti, hogy szeptemberrel mind a négy muravidéki kétnyelvű
általános iskolában az első osztályba induló gyerekek választhatják a magyar és a szlovén
nyelv párhuzamos tanulását, illetve az iskolák bevezethetik a programot.

Muravidék

szerdán az MTI-vel. A tematikus napon a Vigadóban egyebek között irodalmi felolvasások,
színpadi produkciók, gyermektáncház és filmvetítés várja az érdeklődőket.

A porszemnél kevesebbet ért az ember...
2015. május 27. - Népújság
A lendvai zsidók deportálásának 71. évfordulója alkalmával múlt csütörtökön a Lendvai
Zsinagógában bensőséges ünnepségre került sor, melynek jelmondatát a szervezők Göncz
László Kálvária című regényéből vették. Szalay-Bobrovnicky Vince, a magyar IHRAdelegáció vezetője az alsólendvai zsidóság úttörő szerepéről szólt a város polgári
fejlődésében.

A megőrzött kincs

Már elérhető az ORF-választási-App
2015. május 27. - Volksgruppen
Új App-pel bővült az ORF Burgenland kínálata. A 2015-ös tartományi választásokkal
kapcsolatos minden információ megtalálható az új szolgáltatás alatt: elemzések,
számadatok, videók és hangfelvételek. Az ORF-választási-App külön Burgenland és külön
Stájerország tartalommal is letölthető. A választás estéjén másodpercek alatt
hozzáférhetők lesznek az aktuálisan leszámolt szavazatok.

Őrvidék

2015. május 27. - Népújság
Hétvégén ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a muraszombati Baráti Kör
Művelődési Egyesület, és egyben énekkaruk megalakulásának 10. évfordulóját. A
rendezvényen a muraszombati magyarság nem csupán egy egyesületet ünnepelt, hanem
azt a kincset is, amit megőrzött és amit igyekszik átadni a felnövekvő generációnak. A
magyarság énekkel, hímzéssel és a magyar nyelv őrzésével, átadásával tartja életben
kincseit és ajándékozza meg vele a maroknyi helyi magyarságot.
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2015. május 27. - MTI
Kárpátaljai napok kezdődtek szerdán este a brüsszeli Balassi Intézetben. Az intézetben
"Kárpátalja kincsei" címmel kárpátaljai művészek műveiből nyílt kiállítás, s beregi
szőttesek is megtekinthetők. A megnyitón a 2006-ban alakult Kokas Banda lépett fel
népzenei és néptáncelőadással. Csütörtök este "Koszorú" címmel verses, zenés összeállítás
nyújt betekintést Kárpátalja előadóművészetébe. Bocskor Andrea, a Fidesz-KNDP
kárpátaljai származású európai parlamenti képviselője a megnyitón elmondta: a cél a
térség bemutatása. Kiemelte, hogy a nemzeti identitás mellett nagyon fontosak a
hagyományok. A politikus felidézte, hogy a kárpátaljai magyarok a múlt században öt
államban éltek, pedig sosem hagyták el szülőföldjüket. Bocskor Andrea emlékeztetett arra
is, hogy Ukrajnában a magyarság ma is egy háborús konfliktus árnyékában és gazdasági
nehézségek közepette kénytelen élni.

Diaszpóra

Kárpátaljai napok kezdődtek a brüsszeli Balassi Intézetben

Kövér László Buenos Airesben megkoszorúzta Czetz János síremlékét
2015. május 27. – MTI, Hírado.hu
A magyarok és az argentinok emberileg, lélekben nincsenek olyan távol egymástól, mivel
történelmük számos ponton összekapcsolódik - mondta szerdán Kövér László, az
Országgyűlés elnöke Buenos Airesben, ahol ünnepélyes keretek között megkoszorúzta
Czetz János síremlékét az Argentin Nemzeti Katonai Akadémián. Szilágyi Zoltán, az
Országgyűlés sajtófőnöke arról tájékoztatta az MTI-t: Kövér Lászlót argentínai hivatalos
látogatása során a katonai akadémián a legmagasabb rangú vendégeknek kijáró katonai
tiszteletadással fogadták. A házelnök egy nemzeti lobogót ajándékozott az akadémiának, és
köszönetét fejezte ki, hogy az iskola mind a mai napig őrzi az intézményt alapító magyar
ezredes emlékét.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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